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en nog veel meer
Nóg een gezicht in de wijkwinkel

Minister Van der Laan op bezoek:
“Klarendal is toch een prachtwijk"
tekst: jan brugman foto: zefanja hoogers

"Een fantastische wijk waarin veel gebeurt wat
mensen met elkaar verbindt. Jullie gaan uit van
zelfvertrouwen en kracht. Ik spreek in het algemeen niet graag over ‘krachtwijken’ en ‘prachtwijken’. Ik hou het liever op Vogelaarwijken. Maar
jullie wijk is een prachtwijk, het wordt met al die
initiatieven een groot succes."
Dat zei Eberhard van der Laan, minister van
Wonen, Wijken en Integratie tijdens zijn eerste
werkbezoek aan Klarendal.
De toon van de middag was gezet door Ron
Onstein, de voorzitter van bouwspeelplaats De
leuke Linde. In de kantine op het speelterrein
overtuigde hij de minister: "Als je tien mensen bij
elkaar zet en zes zeggen dat het klote is, dan loop
je kans dat de andere vier dat ook gaan roepen. En
dan wordt het niets. Wij zijn écht positief. Er is al
heel veel gebeurd. Dat er ook nog veel dingen veranderd en verbeterd moeten worden weet u drommels goed. Dat hoeven we niet te zeggen. Daarbij
hebben wij ook uw steun nodig. Maar wij zijn
positief. Er is een goede samenwerking gegroeid
tussen de bewoners, de Gemeente Arnhem,
Volkshuisvesting en het Opbouwwerk."

" Wij zijn positief "
Schoolvoorbeeld
Onstein - "Ik zeg in het land altijd dat ik uit
Klarendal kom. Daar ben ik trots op" - noemde de
organisatie van 'zijn' speeltuin een schoolvoorbeeld van hoe je als mensen met elkaar samenwerkt. "Er werken hier heel veel vrijwilligers mee.
Hoe het hier gaat, bespreken we met de mensen.
Wie hier meewerkt kan ook meebeslissen.”
Veelzijdig Klarendal
Minister Eberhard van der Laan was duidelijk
enthousiast na zijn bezoek aan Klarendal. Vooral
de mix van wonen met de duidelijk actieve aanwezigheid van kunst en cultuur in de wijk spraken de minister aan. Zo liet hij weten tijdens zijn
bezoek aan café Simmers waarin hij samen met
Burgemeester Krikke de fototentoonstelling met
fraaie wijkfoto's van Zefanja Hoogers bekeek.

Een tijdje geleden stelde we u een nieuw
gezicht voor wat na een lange rommelige tijd in
de wijkwinkel achter de balie in de wijkwinkel
zit; Brandy de Bruin. Maar Brandy werkt niet
alle dagen dat de wijkwinkel open is. Daarom
zit sinds kort ook iedere maandag Mike Hoose
op deze stoel. Mike is bewoner van Klarendal, is
bijna afgestudeerd in Sociaal Cultureel Werk, als
stage heeft hij al diverse Schone Straat Acties
in de wijk georganiseerd en is in het algemeen
ook betrokken bij diverse activiteiten in het
Wijkcentrum.
Mike zal ook diverse taken met Brandy delen en
Wijkkrant Klarendal wenst hem veel succes!

Dat positieve gevoel bleek ook toen Janna Brouwer
van de Gemeente Arnhem de toekomstplannen
schilderde voor het voormalige kazerneterrein.
Dat gebeurde midden op het kale plein dat daar
nu ligt. Naast dat plein komt onder meer het
Multifunctioneel Centrum. Het plein zelf wordt een
soort centrale ontmoetingsplaats. Met het karakteristieke kazernegebouw op de achtergrond zag van
der Laan dat helemaal zitten. “Over tien jaar zal het
allemaal heel anders zijn in Klarendal” voorspelde
de minister aan het einde van de middag.

"Over tien jaar zal het
allemaal heel anders zijn
in Klarendal”
Leegstand winkelcentrum duurt niet lang meer
De kans is groot dat de leegstand in Winkelcentrum
Klarendal binnenkort zijn langste tijd heeft gehad.
Volgens Daniëlle van Haard van de Gemeente
Arnhem worden er door de eigenaar gesprekken
in een gevorderd stadium gevoerd met een kandidaat. Om wat voor soort zaak het gaat is nog niet
bekend gemaakt. Ze deed de mededeling tijdens
het bezoek van minister Van der Laan aan het winkelcentrum.
Daar werd hij voorgelicht over de economische
activiteiten in Klarendal, zoals het winkelcentrum en het Modekwartier. En het belang van de
'Economische tafel' werd beschreven. Aan die
'tafel' zitten regelmatig alle instanties en ondernemers uit Klarendal bij elkaar om over de economische ontwikkelingen in de wijk te praten.
Pleidooi voor behoud St. Jansschool
Tijdens de afsluiting van het ministersbezoek aan
Klarendal kreeg de minister nog een brief aangeboden van de Bewonersvereniging Rosendaalsestraat
over het behoud van de Sint Jansschool. Zie daarvoor op pagina 3. Hij riep in zijn reactie op tot goed
overleg. Hij vond het van belang dat alle argumenten goed worden afgewogen. Dat gebeurt volgens
hem onvoldoende als zo´n standpunt alleen maar
wordt beoordeeld als een verkapte vorm van discriminatie. “Die twee hoeven niet met elkaar te
maken te hebben” meende hij.

Van de redactie
~ Redactioneel ~
Wijkkrant Klarendal gaat 2009 van start met
een experiment: de eerste drie kranten van
het jaar zullen op andere papieren en in FULL
COLOR worden gedrukt. Dan gaan we eens kijken wat we het mooiste vinden en OOK U kunt
ons laten weten wat het prettigste leest. Maar
eerst moeten we alle drie de experimenten
nog gedaan hebben. Vooralsnog hebben we
deze editie alleen voor een ander matter papier
gekozen.
Dus zonder al te veel glossy kunt u lezen over
een echt bezoek van een echte niet-glossy
minister, ingewikkelde ontwikkelingen over een
“misschien-moskee” – ook niets glossy aan en
jeetje wat nog meer…. Bij het schrijven van dit
redactioneel weten we nooit precies of alles
wel gaat passen. Want we hebben weer zo veel
gekregen! Ongetwijfeld hebben we weer meerdere mensen teleurgesteld, hopelijk is dan het
matte papier niet teleurstellend.
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Bedankje KERSTMARKT 2008
Hierbij wil ik alle mensen die hebben meegeholpen de kerstmarkt op 20 december in het winkelcentrum te organiseren hartelijk bedanken voor
hun hulp. Er waren mensen die hebben geholpen
met het opbouwen op vrijdag , mensen die op de
zaterdag zelf meegeholpen hebben en mensen die
hielpen bij het weer afbreken van de markt.
Er waren kinderen van de Annaschool die gezongen hebben en mevrouw Blom die een kerstverhaal vertelde, de vrijwilligers van de speeltuin die
oliebollen verkochten, de familie die meehielp.
En dan de sponsors; Willem Evers die gratis zijn
warmhoudpotten en koffieketel ter beschikking
stelde en bovendien nog een grote pan erwtensoep maakte, Albert Hein die de chocolademelk en
de gluhwein sponsorde en nog veel meer .
Al die positieve mensen hebben ervoor gezorgd
dat er die dag een goede kerstsfeer ontstond.
Ik dank jullie allemaal heel hartelijk en hoop dat
we een volgende keer weer samen iets moois kunnen organiseren.

Mededelingen
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Kennismaken met Kunst
Kennismaken met Kunst geeft bewoners uit het
Arnhemse Broek en Klarendal de mogelijkheid om
voorstellingen in schouwburg en Musis Sacrum
te bezoeken. De kaarten kunnen in de wijkwinkels
gehaald worden voor 4 euro p.p.
Programma 2009:
Donderdag 5 maart 20.15 schouwburg Arnhem;
DEJA VU van het Nederlands Dans Theater
Vrijdag 22 mei 20.15 concertzaal Musis Sacrum;
TEMPO van CRISTINA BRANCO
Meer info: www.kennismakenmetkunst.nl
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Miniatuurgebouwtje verdwenen
uit mijn tuin in de Hovenierstraat!
Ingezonden door Femke Pieko:
Vanuit de tuin van mijn woning in de Hovenierstraat nummer 16, is er tot mijn grote verdriet, tussen vrijdag 24 oktober en vrijdag 7 november 2008
een miniatuurgebouwtje verdwenen.

Jos Schouten

~ Inleveren van kopy ~
Uiterlijk donderdag 4 maart.
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail,
anders op Cd-rom afleveren in de Wijkwinkel.
Ingeleverde teksten moeten in Word worden
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog
mogelijke resolutie.
Verspreiding van de wijkkrant 24 maart 2009

~ Colofon ~
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www.klarendal.nl
Voor iedereen die zijn nieuws of actualiteiten
gepubliceerd wil op de website van de wijk:
mail je digitale bestanden naar Hans te Boekhorst
op abis@telekabel.nl en hij plaatst het voor je!



Een cc gje op Klarendal
doe mee en win een prijs
Welke plek zie je op de tekening?

Naam:
Adres:
Telefoon:
Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 4 maart.

wijkkrant klarendal

is een uitgave van het Wijkplatform

redactieleden

Jos Peters, Gerard Mulder, Frans
Zonneveld, Shay Karniel, Zefanja Hoogers,
Jan Brugman

fotografie

www.Zefanja.eu

drukker

Drukkerij Advadi

bezorgers

Carla Dieperink, Gerdie Hermsen-Buunk,
Bert Pas, Anja Pas, Ria Lijten, Annemarie
Hermsen, Liesbeth Sonneveld, Marianne
van Scherrenburg, Hans te Boekhorst, Elly
Reijnier, Linda van Scherrenburg, Ed de
Mulder, Tanja Trompetter, Toon Lubbers,
José Pelsers, Jacqueline Daams,
Gerard Veenstra, Tammo Westra,
Joos van Lunteren

redactie-adres

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel
Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

telefoon

026 445 22 57

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

Op www.klarendal.nl is de wijkkrant te

Het gebouwtje heeft voor mij en mijn familie een
emotionele waarde. Ik zou dit gebouwtje dan
natuurlijk ook heel graag terug zien en wie weet
kan iemand die dit artikel leest mij wat meer vertellen. Wie, o, wie, kan mij iets meer vertellen,
ik zal dolgelukkig zijn het gebouwtje weer terug
te zien.

downloaden.
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Gerard Mulder maakt voor elke wijkkrant
een tekening van een (on)opvallende plek
in de wijk. Als u die plek herkent, maakt u
kans op een waardebon van €10,- te besteden bij Jochem’s Vishandel, donderdag
en zaterdag te vinden bij het winkelcentrum van Klarendal. Daarvoor moet u de
bon invullen en afgeven bij de Wijkwinkel,
Klarendalseweg 442.
De oplossing van de vorige keer was de
voorgevel van de Sint Jansschool aan de
Roosendaalsestraat. De winnaar is G.J.J
Knegt, Talmaplein 31. GEFELICITEERD !

Een moskee – de stand van zaken
Op 16 december in het vorige jaar, is er door de
gemeente een informatieavond georganiseerd in
het KAB theater om betrokken en omwonenden
van het één en ander op de hoogte te stellen.
Wijkkrant Klarendal kijkt even mee:
De bewonersgroep Rosendaalsestraat.nl stuurde
vooraf een brief rond. Daar stond o.a. in:
- U heeft recent een uitnodiging ontvangen van de
gemeente Arnhem voor een informatieavond in
het KAB gebouw. In de brief stelt wethouder Van
Eeten dat er over zes tot zeven jaar een moskee op
de plek van de St Jansschool aan de Rosendaalsestraat komt. Dit is ONJUISTE informatie. Zoals
we zo vaak onjuiste of helemaal geen informatie
hebben ontvangen. […] Er moet nu eerst een nota
van randvoorwaarden opgesteld worden waar wij
als bewoners INVLOED op kunnen uitoefenen. De
eisen in de nota van randvoorwaarden kunnen zo
zijn dat de Islamitische Unie alsnog afziet van de
grondaankoop. Het is dus NIET zeker dat de moskee er over zes tot zeven jaar staat! ….

"Motto: Wijkmoskee OK /
Regiomoskee NEE…"
Motto: Wijkmoskee OK / Regiomoskee NEE….
Uw aanwezigheid én invloed is van groot belang.
Dus kom de 16de massaal! De avond zelf wordt er door de gemeente een
principe planning gepresenteerd betreffende de
randvoorwaarden. Voor een zorgvuldig proces lijkt
het de diverse bewonersgroepen echter niet haalbaar, u wordt dus voor verder details op de hoogte
gehouden:

school te behouden echter resoluut van de hand.
“Wij willen een moskee met Oosterse uitstraling.”-

"Wij willen een moskee met
Oosterse uitstraling."
Uit de notulen van de gemeente over deze avond:
- … De heer Budak van Islamitische Unie vertelt
dat de Unie behoefte heeft aan samenkomst in een
gebedsruimte. De moskee is al bijna 20 jaar aan de
Sonsbeeksingel gevestigd. Het aantal bezoekers is
in die tijd verdubbeld. […] 80 à 90% van de bezoekers van de huidige moskee komen uit Klarendal,
St. Marten en een deel uit de Geitenkamp. [….]
Het bestuur van de Unie wil vijf ontwerpbureaus
vragen een moskee te ontwerpen en wil vervolgens
daarna drie ontwerpen aan de bewoners voorleggen…
Op 19 januari bij het bezoek van minister van der
Laan, overhandigt de bewonersgroep Rosendaalsestraat.nl hem een brief waarin de minister nogmaals wordt gevraagd het college erop te attenderen dat gestreefd moet worden naar behoud van de
Sint Jansschool. Dit sluit aan bij het landelijke beleid om met name in krachtwijken oude gebouwen,
ook als het geen monumenten zijn, te behouden
voor de wijk. Daarnaast vraagt de actiegroep de
minister bij het college te benadrukken dat het om
een wijkmoskee gaat en de omvang te beperken tot
een moskee voor maximaal 250 bezoekers.
Op 23 januari kwam SP Tweede Kamerlid Sadet
Karabulut voor een werkbezoek naar Klarendal. Zij

toonde zich zeer geïnteresseerd in de stand van
zaken aangaande de nieuwbouwplannen voor de
moskee en nam een uur de tijd om te praten met
vertegenwoordigers van de bewonersgroep Rosendaalsestraat. Volgens Karabulet moeten bewoners,
gemeente en Islamitische Unie met elkaar in overleg blijven en open staan voor elkaars standpunten.
Dat zal volgens haar leiden tot een oplossing die
voor iedereen acceptabel is.

Oproep voor bewonersavond
Op 2 maart aanstaande organiseert de Bewonersgroep Rosendaalsestraat in samenwerking
met Klarendal in Actie, en de bewonersgroep
van het Wijkplatform, een bewonersavond over
de randvoorwaarden.
U krijgt een presentatie van de randvoorwaarden
die we tot dan toe in overleg hebben opgesteld.
Daarna is er gelegenheid om met elkaar te praten over eventuele ontbrekende randvoorwaarden. Iedereen is van harte welkom. Nu kunnen
we als bewoners nog invloed uitoefenen.
Noteer dus alvast in uw agenda:
2 maart 2009 om 20.00 uur in de Sint Jansschool
aan de Rosendaalsestraat.
Wilt u uw randvoorwaarden al eerder met ons delen? Dan vragen wij u om dit schriftelijk te doen.
U kunt uw randvoorwaarden mailen naar wwklarendal@rijnstad.nl. In de wijkwinkel staat ook een
doos voor uw brief met randvoorwaarden.

januari 2009; gemeente maakt conceptnota van
randvoorwaarden - half februari ; 1e gesprek over
conceptnota tussen gemeente, bewonersvertegenwoordigers en Islamitische Unie - begin maart; 2e
gesprek over conceptnota met dezelfde groepen eind maart; gesprek wethouder en bewonersvertegenwoordigers over eventuele verschillen - 1e helft
april; opstellen collegenota met nota en adviezen
van groepen - 2e helft april; besluit in college van
burgemeester en wethouders Mei; behandeling in raadscommissies en gemeenteraad
Daarnaast is er uiteraard veel felle discussie. Uit het
persbericht van bewonersgroep Rosendaalsestraat.
nl de volgende dag:
- Emotioneel, zo verliep de informatiebijeenkomst
van de gemeente Arnhem over de mogelijke bouw
van een moskee aan de Rosendaalsestraat. Er
kwamen ongeveer 150 bewoners naar het KAB
gebouw. Zij deden een overduidelijke handreiking
aan de Islamitische Unie. [….] Duidelijk herkenbare
gebouwen tonen de geschiedenis van een wijk.
“Hoe zou u het vinden als uw laatste stukje jeugdherinnering werd gesloopt?”, vraagt een geboren
en getogen Klarendaller geëmotioneerd aan Budak
van de Islamitische Unie. Deze wijst het idee om de

De diverse partijen op 16 december aan tafel in discussie met een zaal vol Klarendalse bewoners; v.l.n.r.
wethouder Barth van Eeten, Barbara Elenbaas van bewonersgroep Rosendaalsestraat, Jos Schouten
van wijkplatform Klarendal, meneer Budak van de Islamitische Unie en daarachter zit Brigitte Brugman
van www.klarendalinactie.hyves.nl - alleen zien we haar niet tijdens deze opname.
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Denny Jacobs duikt de geschiedenis in
tekst en foto: zefanja hoogers

Als je een paar jaar in Klarendal leeft en je enigszins verdiept in deze mooie roerige wijk met
veel geschiedenis, kom je ook de Noppenstraat
tegen. Voor de nieuwere bewoners onder ons;
die bestaat niet meer. Daar ligt nu de Zuid
Peterstraat met veelal nieuwbouw uit de jaren
’80. Er waren eens foto’s uit een archief opgedoken; bewoners waren het er in 1980 duidelijk niet
mee eens dat hun huizen plat gingen vanwege
stadssanering.

Nou ontmoette ik laatst kunstschilder Denny
Jacobs die een boekje over die Noppenstraat aan
het schrijven was. Daar wilde ik het mijne van
weten, want wat was er dan verder zo bijzonder
aan die niet meer bestaande Noppenstraat?
Denny (1945) woont vanaf zijn 17e in Arnhem
en was hij geïnspireerd door een tekst van Ray
Davies van de Kinks: “Iedereen zingt over Route
66, maar ik schreef een liedje over een achterafstraatje in Londen; Dead End Street.” Denny:
“Inderdaad, er worden allerlei boeken uitgegeven over koffietafelcultuur, park Sonsbeek,
Burgermeesterskwartier etcetera. Maar aan de
onderkant wordt nooit aandacht besteed.”
Denny weet van de Noppenstraat dat het goedkope huisjes waren met oorspronkelijk kunstacademie studenten. Maar dat in de loop der jaren de
boel werd overgenomen door voornamelijk hasj
dealers. Denny woonde in 1973 op een kamertje
boven Café Meyers in de Beekstraat – volgens
hem het oorspronkelijke kunstcafé van de stad
– waar hij nog steeds vaste klant is. Van daar uit
werd de Noppenstraat bezocht om aan hasj te

komen. De Noppenstraat blijkt dé bekende plek
geweest te zijn voor alle burgers die de hippie
stroming volgden in de jaren ’60 en ’70 van de
vorige eeuw; een begrip.
In het boekje staat ergens: “Toen kwamen de
Olympische Spelen voor Gehandicapten naar
Arnhem en werd met Rijkssubsidie de Nop
afgebroken. Einde van een stadshistorische
softdrugsteeg.” Alhoewel, coffeeshop de NOP
heeft het nog lang volgehouden onderaan de
Klarendalseweg. Die had ongetwijfeld zijn wortels
in de Noppensteeg zitten.
Denny: “Het is eigenlijk geen boekje óver de
Noppenstraat; het was de aanleiding om over de
cultuur van die jaren herinneringen op te halen.
Ik heb heel veel Arnhemmers geïnterviewd die
iets van hasj en de artistieke underground van
Arnhem hebben meegemaakt. Ik weet zeker dat
er nog veel meer over te vertellen is - sommige
mensen die ik tegen kwam wilden ook niet mee
doen - en dat er nog veel foto’s in kelders liggen.
Maar ja, mensen zijn lui. Noppenstraat als begrip
mocht maar even bestaan; het wás wel wat,
alhoewel je je dat toen niet realiseerde. Nu heeft
het een waardevolle nostalgische waarde. Door
dit boekje is er in ieder geval iets vastgehouden.”

Denny heeft het boekje in eigen beheer uitgegeven. Met een artikeltje vlak voor de kerst in de
Gelderlander en mond op mond reclame, is de
oplage van 250 stuks uitverkocht. Mocht je geïnteresseerd zijn: er zijn drie exemplaren aangekocht door de Bibliotheek in de Koningsstraat en
bij Café Meyers ligt een inkijkexemplaar.

Brigitte Brugman, geboren en getogen in Klarendal; betrokken en bewogen over haar wijk.
Vanaf nu schrijft Brigitte in iedere krant iets over
wat haar bezig houdt. Ze schreef toch al op haar
weblog, vanaf nu ook gedrukt.

Durf jij op te komen
voor je medemens?

In een wijk wonen met veel plezier is het belangrijkste wat je kan bedenken in deze samenleving.
Sociale contacten hebben, is niet meer zo zelfsprekend als het misschien was en steeds meer
mensen hebben eenzame kerst gevierd zonder
familie of vrienden. Nauw betrokken met elkaar
en weten wie je buren zijn, kan veel voordelen
opleveren. Multiculturele samenleving is ook het
gesprek van de dag, maar we weten soms niet
eens wie onze buren zijn of wat hun behoeftes
zijn. Ouderen die steeds meer vereenzamen en
soms dagen niemand zien dan alleen de hulp of
zorgverlener. Door barre weersomstandigheden
of geldgebrek niet hebben kunnen hamsteren en
soms dagen brood moeten eten omdat er niks
in huis is. Ziek worden, maar niet naar een arts
gaan omdat een eigen bijdrage hun weer een
bord warm eten zal gaan kosten. Ouderen die
vaker hun bed in gaan om het stoken te beperken om zo kosten te besparen. Kleding kopen is
er amper nog bij en leven is een stille armoede.
Een meldpunt zou dan mooi te pas komen,
zodat wij allemaal kunnen helpen om dit soort
gevallen in een wijk uit te sluiten. Bel eens aan
bij je buren en vraag of je wat kan betekenen of
boodschappen kan doen als het sneeuwt of glad
is. Maak eens een voordeurpraat als iemand
eenzaam lijkt. Nu we toch leven in een land van
voedselbanken en kledingsbanken, kunnen we
de eenzaamheidsbank misschien ook in het
leven roepen.

Brigitte

~ Loop eens binnen bij …Naturijk ~
tekst jos peters foto: zefanja hoogers

De Hommelseweg is vaak de startplaats van
veel nieuwe winkels en andere ondernemingen.
Diversiteit is het motto. Sinds medio december 2008 is op nummer 29 de winkel ‘Naturijk’
geopend. Ook deze winkel voegt weer iets nieuws
toe aan het ruime assortiment goederen dat verkrijgbaar is op de Hommelseweg, namelijk geuren
en verzorgingsproducten op natuurlijke basis.
U kunt hier terecht voor shampoos, oliën, essences
en bijzondere zaken als ‘Royal jelly’, koninginnenhoning die rijk is aan vitamine E. De eigenaar van
‘Naturijk’, Mohammed, legt uit dat de meeste mensen hiermee vaak een kuurtje van 10 dagen volgen
om hun weerstand tegen ziektes te verhogen.
Mohammed: “Ik ben op het idee voor deze winkel
gekomen omdat ik vaak last heb van migraine, en
daarvoor soms zware medicijnen moet gebruiken.
Maar ik heb ook vaak baat bij muntolie, dat verlicht
bij een migraineaanval. Mijn gedachte was dat
meer mensen van zoiets profijt kunnen hebben,
vandaar dat ik met ´Naturijk´ ben begonnen. Zeker
90 procent van de producten uit mijn winkel zijn

vervaardigd uit natuurlijke ingrediënten en zijn vrij
van chemische toevoegingen.
De meeste producten komen uit Turkije, zoals het
merk ´Mecitefendi´. Van dit merk verkoop ik oliën ,
die het meest puur zijn en een certificaat hebben
dat deze puurheid garandeert.´´ Naast Mohammed
is zijn tante Bedriye vaak in de winkel te vinden.
Bedriye: “Ik vind het een fijne plek en ben hier
dan ook vaak te vinden.” Bedriye’s wens is om een
opleiding te volgen als schoonheidsspecialiste.
Achter in de winkel is een kamer die als praktijkruimte geschikt is. Bedriye: “Wanneer ik een
dergelijke opleiding gedaan heb, wil ik graag met
de producten uit de winkel werken, mogelijk aangevuld met een lijn van natuurlijke make-up producten, als bijvoorbeeld ‘Yves Rocher‘. Verder vind
ik het leuk om mensen te adviseren en informatie
te geven over deze producten”, aldus Bedriye, die
regelmatig invalt in de winkel.
Dat in deze winkel het Oosten het Westen ontmoet,
blijkt uit de volgende informatie van Mohammed.
Mohammed: “Bij het ontharen van bijvoorbeeld
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de benen gebruiken Oosterse vrouwen miereneierenolie, dat ervoor zorgt dat de haren niet zo
snel meer terug komen. Het is ooit ontdekt in Iran
en al vele eeuwen in het oosten bekend als dé
manier om te ontharen”. Misschien ook iets voor de
Nederlandse vrouw?
‘Naturijk’, Hommelseweg 29, telefoon 06-34524500.

b u i t e n g e w o o n b e t e r in Klarendal
Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl (Actueel=> projecten => BGB). Of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

Het is zover. De Klarendalseweg wordt opgeknapt. En hoe! Het wordt een chique weg
met donkere klinkertjes op straat en stoep, en
klassieke lantaarnpalen. Eerst komt het onderste deel aan de beurt, waarbij de Koolstraat en
een stuk van de Sonsbeeksingel in dezelfde stijl
worden opgeknapt. Als het weer meewerkt gaat
de gemeente half februari aan de slag.

Chique gebied voor Klarendal

Sonsbeeksingel

Verkeer

Ook de Sonsbeeksingel wordt bestraat met
dezelfde donkere klinkertjes. Verder wordt het
trottoir verbreed tot ongeveer twee meter, en
komt ook hier klassieke verlichting. Parkeren kan
aan de spoorzijde. Daar zal ruimte zijn om uit
te stappen maar er komt geen stoep. Tussen de
parkeerplaatsen komen lindebomen.
Het brede trottoir langs de Sonsbeeksingel voor
winkelend publiek, zal in de toekomst wellicht
onderdeel worden van de wandelpromenade
Steenstaat-Sonsbeeksingel-Hommelstraat,
waarvoor onlangs voorzichtig de eerste ideeën
zijn geopperd.

Tweede grote verandering in het gebied is de
verkeersrichting. De Sonsbeeksingel wordt éénrichting, vanaf de Hommelsepoort tot aan de
Koolstraat. Dit is nodig om zowel parkeren als
een breed trottoir voor de winkels mogelijk te
maken. Daarbij voorkomt dit sluipverkeer vanaf
Velperpoort.
De verkeersrichting op het onderste stuk van
de Klarendalsweg wordt omgedraaid: men kan
straks alleen de Klarendalseweg in vanaf de
Sonsbeeksingel.
De Koolstraat blijft twee-richting. Maar omdat
men aan het eind niet linksaf of rechtsaf kan,
wordt de straat in feite doodlopend. Bewoners
kunnen er echter gewoon in en uit. In de Koolstraat komen parkeerhavens.
Door deze veranderingen, kunnen automobilisten straks het westelijk deel van Klarendal alleen
verlaten via de Catharijnestraat en de Akkerstraat. Fietsers kunnen overal langs.

Ondernemers Docks

Tevreden glimlachend bekijkt een aantal Klarendalse ondernemers van Docks het definitieve
ontwerp van de nieuwe Klarendalseweg, dat de
gemeente op 9 januari in café Goed presenteert.
Het betreft de driehoek Klarendalseweg, Koolstraat, Sonsbeeksingel, plus de Sonsbeeksingel
vanaf de Hommelsepoort. Het gebied dus waar
veel nieuwe mode-georiënteerde winkels zijn
gevestigd.
"Nu is het er nog erg rommelig", zeggen de
ondernemers, "maar dit ziet er mooi uit. Super!"
Ook bewoners die het ontwerp diezelfde avond
in de Wijkwinkel bekijken, reageren enthousiast.
"Leuk, chique, en dat allemaal voor Klarendal!"

Koolstraat
De Koolstraat gaat in de ontwikkelingen mee.
Ook hier komen donkere klinkertjes op zowel
stoepen als straat. In de Putstraat gebeurt er
nog even niets tot er meer duidelijkheid bestaat
omtrent de geplande nieuwbouw door Volkshuisvesting.

Bloembakken
Om de gezellige uitstraling in het begin van de
Klarendalseweg verder te vergroten, vragen
de ondernemers van Docks of het mogelijk is
bloembakken om lantaarnpalen te bevestigen.
Bas Roodbergen van Groengroep Klarendal
belooft dit te gaan onderzoeken.

Verkeershinder
Auto’s kunnen tijdens de werkzaamheden niet
het betreffende gebied in. Er komen geen specifieke omleidingen voor auto’s. Voor fietsers wel.
Voor hen komt er een alternatieve fietsroute van
Velperpoort via de Ir. Van Muijlwijkstraat naar de
Hommelseweg.

Cadeautje
Als cadeautje aan de wijk speelt de gemeente
met het idee de entree van de wijk op te sieren
met 'Klarendal Modekwartier' in mooie stijlvolle
letters. Ook denkt ze aan een vorm van bewegwijzering vanuit het centrum en vanaf station
Velperpoort ten tijde van de Mode Biënnale, en
misschien ook wel daarna.

Eenheid in historische sfeer
Het gebied rond het begin van de Klarendalseweg (en later de rest) zal in 2009 een ingrijpende
gedaanteverwisseling ondergaan. Te beginnen
met de Klarendalseweg zelf. In straat en stoep
zullen donkere klinkertjes worden gelegd met
een warme aubergine-bruine kleur. Dit maakt de
straat een eenheid die rust én een historische
sfeer uitstraalt. Ter afscheiding tussen straat en
stoep komt er een tien centimeter hoge, twintig
centimeter brede, grijze trottoirband. Parkeren is
er niet mogelijk - hooguit laden en lossen.
Verder wordt de stoep verbreed en komen er
klassieke lantaarnpalen als straatverlichting. In
verband met de hoogte van de woningen, zullen
de lantaarnpalen hier minder hoog worden dan
straks in de rest van de Klarendalseweg. Bewoners zullen er geen last van hebben.

De planning:
•
•
•
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De start van de herinrichting staat rond half
februari gepland.
De herinrichting moet eind mei af zijn, vóór
de Arnhem Mode Biënnale 2009 van start
gaat.
Met de rest van de Klarendalseweg wordt
gestart na afloop van de Mode Biënnale,
maar pas nadat de Nuon klaar is met het
vervangen van de gasleidingen. Momenteel
is niet duidelijk wanneer het zover is.

K l a r e t a a l K l a r e t a a l
SWOA Steunpunt
Sonsbeeksinel dicht
tekst en foto's: zefanja hoogers

Onder in Klarendal aan de Sonsbeeksingel staat
een interessant rijtje gebouwen met interessante stukjes geheimzinnig stad daar achter.
Op nummer 145 de prachtige gevel van wat
ooit een kindertehuis was, momenteel leegstaand en wellicht in verval. Daarnaast lelijke
laagbouw waar tot voor kort een steunpunt
van de SWOA (Stichting Welzijn Ouderen
Arnhem) zat gehuisvest. Daar achter een
prachtig stukje met groen wat min of meer
braak ligt – vanaf de straat zie je niets – en een
inspirerend pand met veranda, het lijkt of het
ooit een klaslokaal is geweest. Verder op de
Sonsbeeksingel – nummer 151 – was ooit de
Rooms Katholieke Wijkverpleging gehuisvest
met een achter ingang aan de Paulstraat en
met een ondertussen dichtgemaakte doorgang
naar het pand waar nu Seinpost is gehuisvest,
maar wat óók Kindertehuis Imelda geweest is.
Allemaal erg spannende informatie over een
vroeger Klarendal.

In januari gaan we op bezoek op nummer 147: overal staan verhuisdozen, vrijwilligers (er zijn er zo’n
35!) lopen in en uit om een beroep te kunnen doen op de inboedel, het is er een drukte.
We ontmoeten Wilma Lanke - hieronder rechts op de foto - sinds 2007 parttime ouderenwerker op dit
steunpunt: “Vanwege bezuinigingen van de gemeente, sluiten ze op het hoofdkantoor van de SWOA
twee steunpunten en juist in de Prachtwijken! (ook het steunpunt in het Broek is ondertussen gesloten,
red.). Alles hals over de kop – in oktober kwam het eerst signaal, in november het definitieve - alles
word onder de kont weggehaald! Ik dacht dat we het hier nog wel zouden kunnen uitzingen tot de opening van de woonzorgzone op de Hemonylaan. Maar nee...”

"voor Klarendal is het een slechte zaak;
de mensen kunnen nergens naar toe."

Wilma somt de vaste activiteiten en gebruikers op: een Afghaanse vereniging, Indische Country
Linedance, voorlichting Turkse groepen, ouderenspreekuur, kapsalon pedicure salon, trombosedienst,
Chinese vrouwenclub, het jaarlijkse kerstfeest van familie van Dokkum, iedere tweede zaterdag van de
maand bingodansavond met live muziek, iedere derde donderdag van de maand een Indische brunch,
iedere vrijdag een creatieve ochtend en woensdagmiddag klaverjassen of jokeren. “Veel vaste bezoekers wonen allang niet meer in Klarendal, maar kwamen wel trouw naar dit punt. Veel vrijwilligers zullen ook niet gemakkelijk elders werken, ze voelen zich hier thuis.”

"Ik vind het verschrikkelijk. Het was een fijne werkplek"

Maar waar het over gaat: de SWOA. Die
lelijke laagbouw was ooit het plein voor het
“KINDERBEWAARHUIS”, het vroegere woord
voor kinderdagverblijf. Het oorspronkelijke
gebouw en plein zijn omgedoopt tot een plek
voor ouderen. Wanneer dit precies SWOA werd,
kwam wijkkrant Klarendal niet exact achter.
Binnen in het nieuwere gedeelte vinden we een
plakket in de muur gemetseld met de datum
1964 “Ter gelegenhied van de verplaatsing van
de sociëteit voor bejaarden” en op de voorgevel een houten paneel met de tekst “multicultureel steunpunt voor ouderen” gedateerd uit
1994. Hoe het ook zij, het is dicht. Alle gebruikers van dit pand lijken dakloos.

Marij Frazer (midden op de foto) is secretarieel medewerkster, zij kreeg in december van
Carnavalsvereniging de Patriotten een Grote Lybra – een jaarlijkse onderscheiding voor iemand die
zich meer dan 100% inzet voor de samenleving. Marij: “Ik vind het verschrikkelijk. Het was een fijne
werkplek, we hebben er wat van gemaakt. Ik heb hier voor het eerst met allochtonen gewerkt en ik zal
ze erg missen. Nu zitten we middenin het inpakken, de emotionele kant zal in februari wel komen.” Ook
Yvonne – bewoonster van Klarendal, links op de foto - die sinds 1_ jaar vrijwillig receptiemedewerkster
was, is niet blij: “Had ik eindelijk fijn vrijwilligerswerk gevonden, worden we uit elkaar gehaald. Het is
een heel fijn team en ik voel me hier erg thuis. En voor Klarendal is het een slechte zaak; de mensen
kunnen nergens naar toe.”
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K l a r e t a a l K l a r e t a a l
Op het moment van ons bezoek, is de Chinese
vrouwenvereniging bezig met Tai Chi (een chinese bewegingsactiviteit) en we spreken voorzitter mevrouw Fong Lu:

Bij de televisie – er staat een Turkse zender op – zitten Abdulah Uyare en Muhaarem Evclik.

"... Dan gaat de vereniging dood"

"Ik vind het erg jammer"

“Onze vereniging telt in Arnhem 110 leden.
Van deze zaal van de SWOA maken wij met
zo’n 15 tot 30 leden nou 14 jaar gebruik, in die
beginjaren kookte ik ook 1x per week hier als
vrijwilliger. Wij zijn huisvrouwen – onze mannen
werken in de restaurants – en samen komen is
beter dat thuis wat tv kijken. Bewegen is goed
voor vrouwen, zo worden minder mensen ziek.

Meneer Uyare komt uit het Broek maar bezocht de Sonsbeeksingel dagelijks. Meneer Evclik woont op
het Talmaplein en is al twaalf jaar beheerder op het steunpunt. Zij hebben zo hun eigen ideeën over de
sluiting: “Vroeger kon je hier roken en drinken. Nu mag er niet meer gerookt worden en je mag ook
niet meer dan twee pilsjes drinken. Maar met drie kan het toch ook nog gezellig zijn? Hierdoor zijn er
veel minder bezoekers en daarom hebben ze vanaf het hoofdkantoor besloten de boel hier dicht te
gooien.”
Meneer Evclik: “Ik was hier dagelijks, ken iedereen en heb mooie contacten. Ik heb een aanbod gekregen
om in Zuid of het centrum vrijwilliger te worden, maar ik vind dat te ver weg. Ik vind het erg jammer.”

We komen hier drie ochtenden in de week bij
elkaar. Maar drie jaar geleden is de gemeente
gestopt met subsidies aan alle verenigingen te
verstrekken, wij hebben dus nauwelijks inkomsten. We hebben de mogelijkheid om in de Spil
te huren – de Brede School van Malburgen West
– maar dat houden we financieel nog geen jaar
vol. Dan gaat de vereniging dood.”

Meneer Jan van Zuidam – met de respectabele
leeftijd van 90 jaar - is geboren en getogen op

De kaartclub van woensdagmiddag heeft in december vorig jaar al de Gelderlander gehaald met
de kop “We kunnen niet op straat kaarten”. Deze kaartclub bestaat al veertig jaar, de leden zijn
vooral geboren en getogen Klarendallers tussen de 60 en 80 jaar oud waarvan niet iedereen meer
in Klarendal woont. Maar voor de sociale contacten, het over vroeger praten en het kaartje leggen,
komen ze wekelijks graag even terug. Medio januari ziet het er naar uit dat zij onderdak zullen krijgen
in Wijkcentrum Klarendal aan de Rappardstraat.

"Er is toch geld genoeg?"

Riet Tielen woont vanaf 1960 op de Kapelstraat en is meer dan 15 jaar vrijwilligster geweest op het
steunpunt. “Het spookte op zolder! Je moest recht door lopen, je voelt dat er iemand is en dan werd
het opeens koud…. Ook mensen die hier voor mij rond liepen hebben dat ervaren.” Zou dat nou te
maken hebben met zieltjes van kinderen en zieken in dat stukje Klarendal van vroeger?
Via het Centraal Informatie en Adviespunt van de SWOA zijn de ouderenwerkers ex-Sonsbeeksingel
iedere dag van 9-12 uur te bereiken. Telefoon: 026-4459999

de Neerlandstuinstraat. Hij bezoekt al 40 jaar
dagelijks dit pand en gaat dan zitten aan een
bureau wat burgemeester Matser in 1964 aan
de bejaardensoos schonk. Meneer Zuidam is
boos: “Ik heb in de jaren ’70 in de werkgroep
gezeten en heb alles meegemaakt; ik kan iedereen zó in het hart kijken. Hier gaan ze zomaar
dicht, mensen worden niet eens geïnformeerd.
Wat wij willen wordt niet gevraagd, en dat
noemen ze dan democratie! Er is toch geld
genoeg? Vroeger was het hier gezellig, nou is
het helemaal vernield. Nee ik kan hier niet meer
dagelijks koffie drinken. Dan maar wandelen.”

Vertrekkend met een foto van toen op de achtergrond.
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Een zeearend in Klarendal.
De kunst van Jeroen Sistermans.

MFC – Multifunctioneel
Centrum Klarendal – MFC
Multifunctionele Centrum: samenwerking
scholen, kinderopvang en welzijnswerk, nieuwe
activiteiten, programma’s voor ontmoeting.
Gepland op Klarendalseweg 193, het voormalige
Menno van Coehoornterrein waar sinds een paar
maanden ook het oude ROC afgebroken is.

Mocht u geïnteresseerd zijn: op de website van
Jeroen is hierover veel te vinden.

tekst en foto's: jos peters

Klarendal herbergt vele kunstenaars, iets dat iedereen die het jaarlijkse ‘Wijken voor Kunst’ bezoekt
inmiddels wel weet. Soms staat men volop in de
schijnwerpers, zoals in het Modekwartier, soms op
minder in het oog springende locaties als de Paulstraat. Op nummer 104 is het atelier van Jeroen
Sistermans gevestigd.
Jeroen is beeldend kunstenaar en kunstbronsgieter.
Enkele jaren geleden heeft hij met een aantal jongeren uit ‘de Mix’ een project gedaan, waarin deze
jongeren maskers boetseerden, die vervolgens in
brons werden uit gevoerd. Jeroen maakt figuratieve beelden en werkt ook in opdracht. Tevens kunt
u ook uw eigen gecreëerde beelden door hem in
brons laten gieten. Dit is een vrij ingewikkeld procedé, waarbij mallen van het werk worden gemaakt,
waarin vervolgens het brons wordt gegoten. Met
behulp van zuren, polijsten etc. wordt het beeld
voorzien van een mooie kleur. Dit heet patineren.

Jeroen: “In klarendal is erg veel creativiteit aanwezig; ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten
om mensen de mogelijkheid te geven om iets van
henzelf in brons te laten maken.”
Momenteel probeert Jeroen één van zijn beelden
geplaatst te krijgen in de hal van het hoofdkantoor
van Akzo-Nobel : een beeld van een zeearend.
Jeroen: “Het is een zeearend op ware grote, maar
…voor de helft. Ik heb het op een spiegel gemonteerd, waardoor je toch een beeld krijgt van een
volledige arend. Het is nu al zwaar, het zou anders
te zwaar worden.”
Op de website van Jeroen is zijn werk te zien en
onder het kopje ‘Van A tot Z’ is te zien hoe een
beeld wordt gemaakt, gegoten en afgewerkt.
Om in contact te komen met Jeroen belt u met
06-13232643 of met 026-3793476 (atelier).
Website: www.decreatievegeest.com

A Nieuwjaarborrels A
De eerste weken van het nieuwe jaar waren gevuld met Nieuwjaarsborrels. Zo organiseerde de
projectmedewerkers van 100% MODE een borrel
voor hun netwerk in een leegstaand aangekocht
pand aan de Klarendalseweg, ook stichting Wijken
voor Kunst proostte op een nieuw cultureel jaar
met alle vrijwillig organisatoren en bestuursleden
in Café Restaurant GOED. En ongetwijfeld zijn er
nog legio borrels georganiseerd waar wij niet van
wisten.

Barth van Eeten, nieuwe wijkmanager Saskia
Moester, opbouwwerker Rob Klingen, kinderwerkster Joyce Verhoef gezellig te borrelen in een kroeg
vol vrijwilligers die zich al sinds jaar en dag inzetten
voor een mooie wijk.

A

Wijkkrant Klarendal ging vrijdag de 16e even kijken in Café Atlanta op het Staringplein, waar het
bestuur van bouwspeelplaats de Leuke Linde een
Nieuwjaarsreceptie organiseerde voor alle vrijwilligers – en dat zijn er veel – en beroepskrachten
van de Wijkwinkel, de Leuke Linde en het wijkcentrum. Zo stonden wethouders Rita Weeda en

Bij de gelegenheid nam de Leuke Linde officieel
afscheid van Gerrit Spekschoor, die via het sportbedrijf 7 jaar lang heel veel voor de Leuke Linde heeft
betekend door agogische ondersteuning te bieden;
hij vertrekt naar Presikhaaf. Voorzitter Ronnie
Onstein hield een kort, krachtig en positief praatje
over de prachtwijk waarin we leven en waaraan we
werken, met een blik op de toekomst: “…….niet dat
het zou passen, maar over vijf jaar wil iedereen in
prachtwijk Klarendal wonen!”
Op een nog mooier 2009!
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Op woensdag 10 december 2008 vond een bewonersbijeenkomst voor de komst van het MFC
plaats; een inspirerende en positieve avond waar
bewoners van Klarendal konden zeggen hoe zij
aankijken tegen de komst van dit Multifunctioneel Centrum en waar de gemeente rekening
mee moet houden om er voor te zorgen dat
er een aantrekkelijke plek in de wijk ontstaat.
Bewoners konden aan de hand van vier thema’s
aangeven waar de gemeente rekening mee
moest houden.
Die thema’s waren: het gebouw in de buurt;
gebruik en beheer van het gebouw ; de aard van
het gebouw ; activiteiten in het Multifunctionele
Centrum.
Er zijn veel goede opmerkingen en ideeën naar
voren gebracht. De gemeente neemt al deze
ideeën mee en zal kijken in hoeverre het mogelijk is om deze ideeën tot uitvoering te brengen.
Wanneer voorstellen van de bewoners niet kunnen worden uitgevoerd, zal worden aangegeven
waarom dat niet mogelijk is.
Aan het einde van de avond is een klankbordgroep opgericht. Ongeveer 15 bewoners meldden zich om het gehele proces van de bouw
van het Multifunctioneel Centrum te volgen en
daarin kritisch mee te denken. Afgesproken is
dat bij mijlpalen in het project ook alle bewoners van Klarendal worden geïnformeerd.

Wijkbewoners naar Openlucht Museum!
door geert koning

–

wijkbewoner uit de warmoestraat

Op zondag 18 januari stond om 11:30u een touringcar gereed bij Winkelcentrum Klarendal met
als eindbestemming het Nederlands Openlucht
Museum!
Dhr. Kutuk, eigenaar van de Turkse winkel
YOLLARBASI (betekent: ‘Begin van de weg’), had
bij de wijkbijeenkomst “Krachtwijk” van 7 okt. jl.
in Goed Proeven een prijs gewonnen. Ze mochten
met 60 personen naar het Openlucht Museum.
Aangekomen bij het museum werden we opgewacht door drie gidsen en vervolgens door het
park rondgeleid. Via Winterse Verhalenvertelster
naar de Bierbrouwerij. Enthousiaste uitleg en
evenzeer enthousiast proeven. De Arnhemse tram
bracht ons naar de horecagelegenheid waar de koffie en gebak klaarstond.

vernuft en techniek! Op een beweegbaar platform
een rondreis door de tijd en belevenissen. Allen
waanden zich weer even kinderen.

Bouwspeelplaats de
Leuke Linde

Om 15:30 u. huiswaarts. Enkele enthousiastelingen
bleven achter om nog zo lang mogelijk te genieten.
Bij napraten bleek een ieder het goed naar zijn
of haar zin te hebben gehad. Het was uitstekend
georganiseerd en ze waren goed ontvangen en
rondgeleid.
Door deze middag is er weer een groep
Klarendallers die door een gezamenlijke activiteit
elkaar weer een beetje beter hebben leren kennen.

Hierna kreeg eenieder de gelegenheid om er zelf
op uit te trekken. Daarna verzamelden we ons om
het HollandRama te bezoeken. Wat een staaltje van

Ali Özdemir’s multiculturele activiteiten
Ontmoeting Multiculti bingo Klarendal

Zondagmiddag 18 januari hebben een 40-tal
bewoners elkaar ontmoet in Wijkcentrum Klarendal. Autochtonen zijn verspreidt bij de allochtonen
om aan tafel een plaats te nemen. Het was een
spontaan gezellig verlopende middag; men ging
elkaar helpen en op die manier ontstond ook
communicatie. Het was leuk om samen bingo te
spelen. Twee bewoners hebben zich opgegeven
om mee te gaan helpen bij verdere organisatie
van dit soort activiteiten.
Voor deze bingo middag werden als experiment
bewoners van volgende straten uitgenodigd:
Rappardstraat, Willemstraat, Nijverheid 1 tot 4,
Caterijnstraat en Johannastraat. De andere straten
worden binnenkort uitgenodigd.
Landen koken voor bewoners van Klarendal
In Wijkcentrum Klarendal komen iedere maandagavond van 17.00 uur tot 21.00 uur de volgende
landen bij elkaar: Iran, Irak, Afghanistan, Marokko,

Suriname,Turkije, Nederland, Joegoslavië en
Indonesië. Ieder keer presenteert een land zich
met het lekkerste menu uit keuken van eigen land.
Hiernaast worden er tijdens deze ontmoetingen
ook stellingen gedeponeerd om over te praten. De
deelnemers vinden het leuk om met elkaar samen
eten koken en de lekkerste menu van je cultuur
uit te wisselen met andere culturen. Omdat de
groep zo ver met elkaar heeft opgetrokken en ook
leuk vindt om anderen te laten zien wat ze geleerd
hebben, gaan ze de komende tijd twee keer eten
klaar maken voor de bewoners van Klarendal en
St-Marten.
U kunt zich nu al opgeven voor de multiculturele
maaltijd dat in Klarendal gaat gebeuren eind
februari. Exacte datum hoort u later. Er kunnen
zich maximaal 30 bewoners opgeven, dus wees er
snel bij! De kosten hiervan zijn € 3.50 per persoon.

Voor opgeven of informatie graag contact op met
Ali Özdemir. Telefoon: 026-3513428. U kunt ook
mailen naar a.ozdemir@rijnstad.nl
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Alweer het begin van een nieuw jaar, dus ook op
de Leuke Linde gaat er weer van alles gebeuren in 2009! Via de wijkkrant willen wij u op de
hoogte houden van activiteiten op de Leuke
Linde die allemaal - met een enkele uitzondering
- helemaal gratis zijn!
Vanaf februari elke woensdag Sport- en Spelmiddag 15.15u tot 17.45u
Voorjaarsvakantie; 21 febr. t/m 1 mrt. vakantieactiviteiten i.s.m. wijkcentrum Klarendal, de
Hommel & Sportpunt Klarendal
In maart tijdens de Kinderbuurtweken: Woensdag de 18e groot Sport- en Spelevenement
‘Safari’, Donderdag de 25e sluiting project
Kinderbuurtweken
Bel voor meer informatie over bovenstaande
activiteiten naar 026-4424811 of
06-55724482 en vraag naar Maartje. Voor de
precieze tijden en het programma kijk regelmatig op onze site www.deleukelinde.nl. U kunt
natuurlijk ook naar ‘de Leuke Linde’ komen.

geweest.
Sportpunt Klarendal bedankt de jongeren –en kinderwerkers van de
wijkcentra Klarendal en de Hommel, de sportverenigingen en natuurlijk alle kinderen voor hun sportieve bijdrage deze dag.

Sportpunt klarendal nieuws
Contributie voor deelname aan sportactiviteiten in 2009
Iedereen die in 2008 een sportpas heeft gehad, krijgt als er opnieuw
betaald wordt voor 2009 een nieuwe sportpas! De betalingen via de
bank lopen automatisch door. Betaalt u contant, zorg dan dat u voor
eind februari betaald heeft. Dit kan in sporthal Klarendal op woensdag- en vrijdagmiddag. Of anders met gepast geld in een gesloten
envelop, voorzien van uw naam (en eventueel een inschrijfformulier)
aan de lesgever van uw activiteit. U krijgt dan altijd direct een bewijs
van betaling van de persoon bij wie u betaald heeft!
Dan krijgt u snel uw nieuwe sportpas. Met Arnhem Card moet u aan
de volgende dingen denken: Wij hebben van u nodig:
- kopie van de Arnhem Card 2009
- coupon nr. 3
Kinderen onder de 18 jaar kunnen gratis een sportpas aanvragen na
overhandiging van de kopie van de Arnhem Card en coupon nr. 3.

Badmintontoernooi in Sporthal Klarendal
Op dinsdag 24 februari organiseert Stichting Sportpunt Klarendal een
badmintontoernooi voor alle kinderen van groep 5 t/m 8 uit de wijken Klarendal & Sint Marten. Vorig jaar deden er in totaal 36 jongens
en meiden mee, die uitkwamen in twee categorieën. De kinderen
uit groep 5 en 6 namen het tegen elkaar op, evenals de kinderen uit
groep 7 en 8. Ook dit jaar wordt er in deze categorieën gestreden om
de titel ‘Badmintonkampioen van Sportpunt Klarendal’. Daarnaast
maken alle deelnemers kans op de sportiviteitsprijs.

Sportinstuif kerstvakantie
Op dinsdag 23 december werd er door Sportpunt Klarendal een
grote sportinstuif voor alle basisschoolkinderen uit Klarendal georganiseerd. In samenwerking met AAC Gymnastiek, Fred Royers
(Kickboxing Arnhem), Sportschool Milder, Orhan Delibas, ESCA
Basketbal en Sportbedrijf Arnhem werden er tijdens deze dag clinics
en demonstraties gegeven.

Het toernooi wordt gehouden in Sporthal Klarendal, Neerlandstuinstraat 16. Vanaf 13.00 uur is de zaal open en kan je je inschrijven bij
de kassa. Leden van Sportpunt Klarendal kunnen op vertoon van
hun sportpas gratis deelnemen. Voor niet-leden wordt een bijdrage
van € 1,00 gevraagd die bij inschrijving aan de kassa moet worden voldaan. De prijsuitreiking is om 16.00 uur. Hopelijk wordt het
Badmintontoernooi 2009 net zo’n succes als de vorige editie!

Het is een geslaagde en sportieve dag geweest, waarbij de kinderen
hebben deelgenomen aan turnen, kickboksen, judo, jiu jitsu, basketbal, tennis en voetbal. Met een opkomst van ruim 70 kinderen
kan er wel gezegd worden dat deze eerste editie een groot succes is
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Nuttige nummers in de wijk

Wijkplatform Klarendal

Klarendalseweg 442, Tel. 445 22 57.
E-mail: wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl
Openingstijden: ma t/m do 9.00 uur - 17.00 uur.
In de Wijkwinkel kunt u terecht met vragen en
klachten over de wijk. De volgende personen
kunt u bereiken in de wijkwinkel:
Buurtopbouwwerker: Rob Klingen
wijkmanager: Chris Zeevenhooven
Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke
website: www.arnhem.nl > Wonen & Leven >
uw wijk
Wijk- en projectwethouder: Rita Weeda
(026) 377 46 03
Ook de Rechtswinkel is gevestigd in
de Wijkwinkel.
Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

In de vergadering van het Wijkplatform
Klarendal op 22 januari heeft Charly Tomassen
als programmaleider Krachtwijken van de
gemeente Arnhem een toelichting gegeven op
het wijkactieplan Klarendal 2009. In dat programma zijn onder meer de ideeën verwerkt
die bewoners hebben aangedragen tijdens wijkavond op 7 oktober jongstleden.
Het wijkactieplan is de bundeling van alle plannen die (voor 2009) gemaakt zijn in het kader
van Klarendal als Vogelaarwijk. Het gaat om veel
geld. Vanuit de Vogelaargelden wordt 534.000
euro in de wijk besteed. Volkshuisvesting gaat
voor enige miljoenen investeren in de poging
van Klarendal in alle opzichten een prachtwijk
te maken. De herinrichting (en bebouwing) van
het terrein van de Menno van Coehoorn is er
een voorbeeld van. Het wijkplatform heeft een
belangrijke adviesfunctie als het gaat om besteding van dit geld in de wijk. Het platform heeft
ook nog ‘eigen geld’ te besteden.
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Politiehuiskamer, Marten van Rossemstraat 2,
tel. 443 34 35 politiehuiskamer@planet.nl
Openingstijden: ma. t/m do. 9:00u t/m 16:30u.
Spreekuur Wijkagent buiten de schoolvakanties:
donderdag 19:00-20:00u.
Buiten openingstijden kunt u bellen met het
hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 026-4460490 (SITA)
Oud Papier: Elke 2e dinsdag van de maand
(vanaf 18 uur)
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21, www.
jongerencentrumdemix.nl
Mediatrefpunt Klarendal : tel. 351 3428,
www.klarendalnet.nl
Multicultureel Steunpunt/ SWOA: tel. 442 17 09,
Sonsbeeksingel 147
Volkshuisvesting: tel. 3 712 712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u,
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien

Wie gaat er mee 'Op Safari'?
Dit is het thema van de Kinderbuurtweken in
Klarendal en Sint Marten van 16 tot 26 maart.
Alle kinderen kunnen meedoen met verschillende
activiteiten op school, de wijk, het wijkcentrum, de
Leuke Linde en in de gymzaal. Alles staat tijdens
deze twee weken in het teken van 'Op Safari'.
Wat voor dieren leven er in Kenia? Wat zijn oerbossen eigenlijk? Wat weten wij over andere culturen?
We gaan op ontdekkingstocht om te onderzoeken
hoe mensen en dieren in andere landen leven. En
we gaan op ontdekkingstocht door de eigen wijk!
Er zijn veel verschillende activiteiten, van workshops voor het maken van sieraden, of het bouwen
van woningen van klei en stro tot een jungletocht

door de gymzaal en huttenbouwen op de Leuke
Linde.
Maandag 16 maart wordt er gezamenlijk gestart in
sporthal Klarendal en op 26 maart is er een afsluiting op de Leuke Linde met allerlei presentaties en
activiteiten!
Via posters, flyers en een uitnodiging aan de ouders van de betrokken scholen, hoort u hier in de
toekomst vast meer over.
Aan de Kinderbuurtweken doen dit jaar de St Jansschool en de St Annaschool mee. Met de activiteiten buiten school mogen natuurlijk alle kinderen
meedoen.

Gezocht: vrijwilligster voor de speelmorgen in Wijkcentrum Klarendal
Iedere dinsdagmorgen is er een speelmorgen in
het wijkcentrum. Hiervoor wordt een vrijwilligster
van Nederlandse afkomst gezocht. Omdat je gaat
samenwerken met een vrijwilligster van allochtone
afkomst en we graag een afspiegeling van de wijk
willen zijn, is de oproep voor een autochone vrouw.
De speelmorgen is er voor ouders met kinderen in
de leeftijd van 0-2_ jaar. Je begeleidt de ochtend
en vindt het leuk om met kinderen en met ouders
te werken. Er wordt geknutseld, koffie gedronken
en samen gespeeld. Je bereidt samen het knutse-

Kom dan langs bij het Basketbal Fun Circuit. In de
voorjaarsvakantie op woensdag 25 februari kun je
meedoen met leuke en leerzame activiteiten zoals
mikken op de basket, snelheidsdribbels, een drib-

Wij zijn met een project gestart: “Afrika leeft!”
Wij kregen van 9.00 uur tot 10.00 uur hoe wij
moeten djembëen.
We kregen allemaal een grote djembe en toen
gingen we trommelen en zo. We hebben ook
een Afrikaans liedje geleerd over Zimbabwe. Dat
was erg leuk. We krijgen het zes weken lang op
elke donderdag. We hebben ook tonen geslagen.
Klappen op de maat deden wij ook.
De andere groepen deden wat anders. In groep
1-2 gingen ze Afrikaans dansen. Groep 3-4 ging
toneel spelen en groep 5-6 speelden Afrikaans
circus.
Wij vonden het allemaal erg leuk.

len voor, zet koffie en thee en zorgt ervoor dat de
ochtend goed verloopt. Je krijgt een vrijwilligerscontract en een vrijwilligersvergoeding. Eens in
de 6 weken is er een begeleidingsgesprek met de
beroepskracht.
De speelochtend is op dinsdagochtend van 9.0011.45 u. Er zijn nog plaatsen vrij dus als je wilt
komen spelen met je kind ben je van harte welkom!
Ben je geïnteresseerd? Bel dan naar Ingrid,
06-52710766.

Basketballen tijdens voorjaarsvakantie
Vind je basketballen leuk? Of heb je het misschien
nog nooit gedaan en wil je het wel eens proberen?

Afrrika leefft!

belparcours en trucjes met de bal. Lijkt het je wat
en ben je tussen de 6 en 12 jaar? Doe je sportkleding aan en doe gewoon mee.
Tussen 13.30 en 15.30 ben je van harte welkom in
sporthal Klarendal, Neerlandstuinstraat 16. Deelname is gratis. Je hoeft je niet van te voren aan te
melden.

Groetjes, Varety, Kim, Sharona en Melanie van
de Sint Jansschool

Op de Annaschool:

Voor meer info kun je contact opnemen met
F. van Druyten, 026 – 377 49 30 / 06 – 1829 7987
basketbalinarnhem@hotmail.com
of kijk op www.sportpuntklarendal.nl en
www.escabasketball.nl.

Wendy is boos
Ja steeds weer terugkomend in een stad vol met
honden! Prima als je het leuk vind om voor een
beest te zorgen, maar val anderen er dan niet mee
lastig! In een al zo klein wijkje waar weinig tot
geen ruimte is om een potje te voetballen, laten
schijnheilige buurtbewoners hun schijtbeest ook
nog eens lekker schijten voor je stoep!
Grote oppers, kleine drollen, diaree vlotsen. Schoen
onder de schijt, bal vol stront, wiel onder de poep.
Ja en echt maling hebben ze er aan, want als je ze
erop aan spreekt doen ze alsof hun neus bloed! En
kun je nog een grote bek erbij krijgen, gezegdes
als, “we betalen toch belasting, of “dan ruim je het
toch lekker zelf op!!” Nee dan heb ik het niet over
mijn eigen buren en overburen hoor, voordat daar
weer een ruzie over ontstaat! Nee ik heb het over
de mensen die rondom ons wonen en het erg leuk
vinden om ergens anders hun schijtbeest te laten

schijten! Een blokje om lopen, en denken nou dit
is een leuke plek om me hond te laten schijten.
Niet eens even om kijken of iemand het ziet, nee
gewoon de normaalste zaak van de wijk. En dan
niet alleen voor onze deur, maar zelfs voor scholen
en schoolpleinen, kinderen lopen de klas in met een
baal stront onder hun schoenen; ik vind dit echt te
ver gaan.
Nou goed nieuws voor al die mensen.......als ik
het nog ene keer zie...springt Wendy echt uit haar
vel en heb je de grootste oorlog! Want ik ben die
schijtzooi helemaal zat en volgens mij zijn er nog
meer die er echt genoeg van hebben!
Dus koning schijt aan mijn reet, binnenkort ligt er
bij jullie een mestwagen schijt in jullie straten!!!
Opgepast dus!!!!

Wendy
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Wij zijn op dinsdagmiddag 20 januari met groep
4/5 een middag naar de bibliotheek in de stad
geweest. Voor de kinderen was de reis er naar
toe natuurlijk al een hele beleving, want we zijn
van school te voet door de stad gelopen.
Bij de bieb aangekomen mochten we eerst naar
de vertelkuil. Hier werd hen de nodige informatie over de bibliotheek verteld. Daarna kregen de
kinderen een rondleiding door de jeugdafdeling
en mochten ze zelf wat boekjes uitzoeken om
mee te nemen.
Ook konden ze een opdracht krijgen om de afdeling goed te leren kennen.
We kwamen iets te laat weer terug op school,
maar dat was wel een teken dat het een erg
leuke en leerzame middag was.

Arnhemse politici over Klarendal - deze keer de SP
Wijkkrant Klarendal is eigenlijk wel nieuwsgierig
wat ze op het stadhuis van onze wijk vinden.
Zeven keer per jaar zoeken we een lokale politicus op en stellen hem een aantal vaste vragen en
één actuele. De tweede politicus van deze rubriek
is Gerrie Elfrink, fractievoorzitter van SP Arnhem:

1. Wat kan de SP betekenen voor Klarendal?
De SP heeft veel leden in Klarendal. Ook twee van
onze raadsleden wonen er en veel Klarendallers
hebben op ons gestemd. Ook onze Tweede
Kamerleden bezoeken met enige regelmaat
Klarendal.
Binnenkort gaan we als afdeling van de SP weer
met een enquête de buurt in om te vragen hoe
mensen denken over zaken die spelen in de wijk.
De SP doet dit omdat we vinden dat bij beslissingen over de wijk de zorgen en wensen van
de bewoners op de eerste plaats horen te staan.
Dat willen wij betekenen. Maar dan moet je wel
weten wat die zorgen en wensen zijn. Een schone,
hele en veilige wijk, met winkels en voorzieningen voor jong en oud zijn belangrijke punten.
2. Wat kan Klarendal voor Arnhem betekenen?
Wat meer Klarendallers in de gemeenteraad zou
goed zijn voor Arnhem. Recht voor zijn raap, eerlijk zeggen waar het op staat en zo ook de knopen
doorhakken, daar ontbreekt het bij veel raadsleden aan. Maar even serieus: kijk eens naar wat

Klarendal in de geschiedenis al heeft betekend
voor Arnhem. Waar werden de gastarbeiders en
hun gezinnen opgevangen? Waar moesten zij hun
weg zien te vinden? Waar werd die gastvrijheid
gevraagd en geboden? Waar zagen ze het straatbeeld veranderen? Juist; in Klarendal en vergelijkbare wijken. En een ander voorbeeld: welke wijk
werd volgebouwd? Of waar zaten jarenlang de verslaafden geconcentreerd, zodat de rest van de stad
er geen last van had? Klarendal.
Arnhem heeft veel van Klarendal gevraagd. Van
bepaalde andere wijken is weinig gevraagd. Dat
klopt niet. Daarvoor is de politiek verantwoordelijk.
En daarom moet de politiek veranderen.
En dan ben ik toch weer terug bij de eerste vraag:
Als het gaat om integratie moeten we streven naar
gemengde scholen en wijken. Dat is in het directe

"De problemen en achterstanden zijn er. Dat moet je niet
wegpoetsen, maar aanpakken."
belang van autochtonen én allochtonen en daarom
kan dat ook, dat roepen wij al sinds de jaren '80.
Maar het gebeurt niet. In de gemeenteraad wil
men daar niets over horen. Daar ben je al gauw
een racist. Toch gaan we het binnenkort weer op de
agenda zetten.
Een flink aantal mensen in Arnhem hebben problemen en veroorzaken overlast of erger. Die mensen
moeten ergens wonen als ze niet opgesloten zitten. Maar waar komen die mensen veelal terecht?
In wijken als Klarendal, waar nog veel betaalbare
huurhuizen staan. De al bestaande problemen
in die buurten stapelen zich op. Dat is niet in het
belang van die wijken, maar ook niet in het belang
van die mensen. Overlastgevers die een tweede
kans krijgen, moeten voortaan een woning in
een andere wijk toegewezen krijgen. Desnoods
bouwen we die huizen op de Hoogkamp of in
Schaarsbergen. Dan krijgen wijken als Klarendal
tenminste weer wat lucht.
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3. Is Klarendal een Achterstand-wijk of een
Kracht-wijk?
De term 'krachtwijk' is uitgevonden door de politiek, die al van oudsher van Klarendal een 'achterstandswijk' heeft gemaakt. De problemen en achterstanden zijn er. Dat moet je niet wegpoetsen,
maar aanpakken. Het is ook een gezellige wijk
met veel fantastische mensen. Een echte 'volkswijk' dus. Daar voel ik me wel thuis.
4. de actuele vraag: Wel of geen moskee in
Klarendal?
De Islamitische Unie wil een nieuwe, grotere
moskee. Dat kunnen wij ons best voorstellen; het
huidige pand aan de Sonsbeeksingel is klein en
zit verstopt. Wat ons betreft stappen ze naar een
makelaar en vinden zo een nieuw gebouw. Dat
is het recht van elke legale organisatie. Daarmee
heeft de SP geen enkel probleem.
Waar wij wel een probleem mee hebben is de
manier waarop het stadbestuur de moskee loopt
te matsen, schaamteloos bevoordeelt; zo wordt
de grond exclusief en voor een zachte prijs van
de hand gedaan, wordt er niet moeilijk gedaan
over sloop van de historische St Jansschool en
ook vragen over verkeersdruk worden genegeerd.
Ook het feit dat het hier om een mantelorganisatie van het omstreden Milli Görus gaat, heeft men
onder het tapijt proberen te houden.
Wie hier kritische vragen stelt, krijgt het verwijt een hetze te voeren of een bevolkinggroep
in de hoek te zetten. Het stadsbestuur en de
Islamitische Unie zijn verstrengeld geraakt en
dat moet stop gezet worden. De terechte vragen
van de bewonersgroep van de Rozendaalsestraat
moeten beantwoord worden, de historische St
Jansschool moet als gebouw behouden blijven
en de verkeers- en parkeerproblemen in de wijk
mogen niet verder toenemen.
Gerrie Elfrink gerrieelfrink@gmail.com
www.arnhem.sp.nl

